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Kun je het raden?

Contents:
18 Sound Cards, 18 Action Cards, 10 Performance Cards, 1 spinner, 4 jigged scoreboards, 24 Star 
Tokens.

Setting Up
• Each player assembles a scoreboard and places it in front of them. 
• Separate the sound, action and performance cards and place them face down in 3 piles (by type) 

in the centre of the table.
• Place the spinner and star tokens in the centre of the table, within reach of the players. 

Object
To guess the most correct sounds/actions and performances.

To play
The eldest player starts by spinning the spinner and taking the top card from the corresponding 
category pile:
• If the card picked up is an Action Card (green with the clapper board on it), the player acts out  
 what is shown on the card without making any noise, or showing the card to other players.
• If the card picked up is a Sound Card (blue with a megaphone on it), the player makes the sound  
 of what is shown on the card, without using actions, or showing the card to other players.
• If the card picked up is a Performance Card (purple with an award on it), the player performs  
 what is shown on the card, using actions and sounds, without showing the card to other players.
• If the spinner points to a “? “ the player can choose which category of cards to play and chooses  
 one from any pile. The player then makes the sound/ does the action/performs what is shown on  
 that card.
• Whilst the player is making the sound/doing the action/performing, the other players must try to  
 guess what is on the card. The first person to guess correctly collects a Star Token and places it on
 the star on their scoreboard.  As they collect more star tokens, they place them on top of this  
 card, to form a pile.
• The player who has performed the sound/action/performance then places the card face up in  
 one of the squares on their board. 
• Play then passes to the next player.

If the spinner points to a card type that is not available on the table the player spins again 
until they get a category that is available.

If no one can guess the action / sound / performance, then the player still places the card on 
his or her scoreboard, but no one takes a star token.

The winner
Once all players have collected six sound/action/performance cards on their scoreboards, the 
game is finished and the players count their star tokens. The player with the most star tokens is the 
winner.  If two, or more players have the same number of stars, then the game is a tie.

Inhoud:
18 geluidskaarten, 18 actiekaarten, 10 prestatiekaarten, 1 wijzertol, 4 scoreborden in 
puzzelstukken, 24 sterfiches.

Beginnen
• Iedere speler monteert een scorebord en plaatst dit voor zich op tafel. 
• Scheid de geluids-, actie- en voorstellingskaarten en plaats deze met de beeldzijde naar   
 beneden in 3 stapels (gesorteerd op type) in het midden van de tafel.
• Plaats de wijzertol en sterfiches in het midden van de tafel, zodanig dat alle spelers erbij kunnen.  

Doel
De meeste geluiden, acties en voorstellingen juist raden.

Spelregels
De oudste speler begint door de wijzertol in beweging te brengen en de bovenste kaart van
de bijbehorende stapel te pakken.
• Als de geselecteerde kaart een actiekaart is (groen met een afbeelding van een filmklapper), 

beeldt de speler uit wat er te zien is op de kaart zonder geluid te maken of de kaart aan andere 
spelers te laten zien.

• Als de geselecteerde kaart een geluidskaart is (blauw met een afbeelding van een megafoon), 
maakt de speler het geluid dat op de kaart wordt gesuggereerd zonder verder iets te doen of de 
kaart aan andere spelers te laten zien.

• Als de geselecteerde kaart een voorstellingskaart is (paars met een afbeelding van een prijs), 
geeft de speler een voorstelling van wat op de kaart wordt gesuggereerd met acties en geluiden, 
zonder de kaart aan andere spelers te laten zien.

• Als de wijzertol naar een “? wijst, kan de speler de categorie kaarten kiezen die hij wil gebruiken 
en een kaart uit die stapel kiezen. De speler maakt dan het geluid / voert de handeling uit /geeft 
een voorstelling van wat op die kaart wordt afgebeeld.

• Als de speler het geluid maakt / de handeling uitvoert /een voorstelling geeft, moeten de andere 
spelers raden wat er op de kaart staat. De eerste speler die het juiste antwoord raadt, krijgt een 
sterfiche en plaatst dit op de ster op zijn scorebord.  Naarmate ze meer sterfiches verzamelen 
plaatsen ze deze bovenop deze kaart, om zo een stapel te vormen.

• De speler die het geluid maakt / de handeling uitvoert /een voorstelling geeft, plaatst vervolgens 
de kaart met de beeldzijde naar boven in een van de vierkantjes op zijn bord. 

• Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Als de wijzertol naar een kaarttype wijst dat niet beschikbaar is op de tafel, geeft de speler
de tol opnieuw een draai, totdat een kaarttype wordt aangewezen dat wel beschikbaar is.

Als niemand de actie of het geluid raadt of de voorstelling begrijpt, plaatst de speler de kaart 
op zijn of haar scorebord, maar niemand krijgt een sterfiche.

De winnaar
Zodra alle spelers zes geluids-, actie-, voorstellingskaarten op hun scorebord hebben verzameld, is 
het spel uit en tellen de spelers hun sterfiches. De winnaar is diegene met de meeste sterfiches.  Als 
twee of meer spelers hetzelfde aantal sterfiches hebben, eindigt het spel onbeslist.

Can You Guess?

Action Card 
action only NO sound.

Performance Card
sound AND action.

Sound Card 
sound only NO action.

KEY:

Actiekaart 
alleen actie GEEN geluid.

Voorstellingskaart
geluid EN actie.

Geluidskaart 
alleen geluid GEEN actie.

KEY:


